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Učni načrt z režimom študija
a. Podatki o učni enoti
1. Modul
Zgradba človeškega telesa

2. Predmet

Histologija in embriologija za dentalno medicino
3. Vsebinski sklop (če ima predmet vsebinske sklope)

4. Študijski program in stopnja
EMŠ program Dentalna medicina

5. Letnik
1. ✔
6. Semester

2.

3.

4.

5.

6.

Poletni
7. Vrsta učne enote

Obvezni predmet
8. Vertikalni steber
✔
Medicina/Dentalna medicina kot znanost
Profesionalni razvoj
K pacientu in skupnosti usmerjena medicina/dentalna medicina
9. Sodelujoče organizacijske enote / Izvajalci učne enote
Inštittu za histologijo in embriologijo

1

10. Kreditna ovrednotenost

7
11. Oblike študijskih obveznosti
Predavanja

30

Seminarji

13

Laboratorijske vaje Klinične
vaje

52

Druge oblike študija

10

Samostojno delo študenta
Skupaj

105

12. Nosilec predmeta / Koordinator vsebinskega sklopa
Prof. dr. Ruda Zorc Pleskovič, dr. dent. med.

13. Jezik izvajanja

Slovenščina
14. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti

2

b. Vsebina, temeljni cilji, potek študija
1. Vsebine učne enote - Izpitne teme, klinične slike in veščine
EPITELIJI IN ŽLEZE: Krovni epiteliji; Žlezni epiteliji in žleze; Žleze slinavke.
VEZIVO
HRUSTANČEVINA
KOSTNINA: Histofiziologija kostnine.
MIŠIČNINA: Gladka mišičnina; Skeletna mišičnina; Srčna mišičnina.
ŽIVČEVJE : Temeljni pojmi o živčevju (nevroni in oporne celice); Periferno živčevje; Sinapse;
Živčni končiči.
CENTRALNO ŽIVČEVJE: Hrbtni mozeg; Mali in veliki možgani; Možganske ovojnice in
2. horoidni
Cilji in kompetence
pletež.
KRI: Eritrociti; Levkociti ; Diferencialna krvna slika; Trombociti.
V drugem semestru spoznajo študenti bazične (predklinične) in klinične značilnosti histologije.
HEMOPOEZA: Prenatalna in postnatalna hemopoeza; Hemopoeza.
Normalna mikroskopska struktura človeškega telesa je osnova za razumevanje bolezenskih procesov.
OBTOČILA: Srce; Krvne žile; Arterije; Kapilare; Arteriovenske anastomoze; Vene; Limfni žilni
Študenti se seznanijo z glavnimi značilnostmi razvoja človeka – embriologijo, ki je obravnavana s
sistem.
funkcionalnega vidika, s posebnim poudarkom na normalnem razvoju in razvojnih nepravilnostih
LIMFNI SISTEM: Limfni organi; Priželjc; Bezgavla; Vranica; Tonzile; Difuzno limfno tkivo.
(genetski vzroki, dejavniki okolja, teratogeni dejavniki).
KOŽA: Koža – histologija; Las; Kožne žleze; Noht.
Na predavanjih študenti pridobijo teoretično znanje, ki ga nadgradijo s praktičnimi primeri v okviru
ENDOKRINE ŽLEZE - centralne: Možganski privesek; Epifiza, češerika.
vaj, kjer spoznajo osnovna načela mikroskopiranja ter histološke zgradbe tkiv in organov.
ENDOKRINE ŽLEZE - periferne: Ščitnica in obščitnice; Nadledvični žlezi; Trebušna slinavka –
Pri seminarskem delu pouka poglobijo znanje s posameznih pomembnih področij histologije, razvoja
3. endokrini
Metode poučevanja
učenja ter načinsistem
izvajanja
učne enote študija
del; Difuzniinnevroendokrini
in paragangliji.
človeka in teratologije. V okviru predmeta spoznajo strokovno terminologijo. Izrazoslovje je skladno
ČUTILO VIDA
zPouk
mednarodnimi
konvencijami
Od študentov
se zahteva
tudi znanje
slovenske
pri predmetu
Histologija latinsko.
in embriologija
je sestavljen
iz predavanj,
obveznih
vaj, obvezne
ČUTILO RAVNOTEŽJA IN SLUHA: Čutilo okusa in voha.
terminologije,
razennaloge
v primerih,
ko to nikolokvijev.
mogoče.
izdelave seminarske
in obveznih
PREBAVILA - adoralni del: Ustna votlina; Zob; Jezik, Žrelo; Požiralnik; Želodec.
PREBAVILA - aboralni del: Tanko črevo; Debelo črevo; Trebušna slinavka; Potrebušnica; Jetra;
Udeležba slušateljev na vseh vajah je obvezna. Ob izostanku je potrebno predložiti uradno opravičilo.
Žolčnik.
DIHALA: Žrelo in grlo; Sapnik; Pljuča.
Vaje bodo potekale v mikroskopirnici Inštituta za histologijo in embriologijo. V kolikor to ne bo
SEČILA (mokrila): Ledvica; Sečna izvodila.
mogoče, zaradi epidemioloških ali drugih nepredvidljivih razmer (npr. gradbena dele na kampusu
MOŠKA SPOLOVILA: Modo; Semenska izvodila; Pomožne spolne žleze, spolni ud.
Korytkova), pa na daljavo. Vaje bodo potekale po urniku, o načinu izvedbe vas bomo pravočasno
SPOLOVILA:
Jajčnik
ingradivo
jajcevod; Maternica; Nožnica in zunanje spolovilo;
4. ŽENSKA
Primarno
in dopolnilno
študijsko
obvestili
preko
spletne učilnice.
EMBRIOLOGIJA: Embriogeneza; Placenta; Razvoj živčevja in čutil; Razvoj srca; Razvoj žil; Razvoj
1. D. Petrovič,
Učbenik,
Ljubljana
2012. sečil; Razvoj spolovil; Prenatalni
škržnih
organovM.
in Zorc:
obraza;Histologija;
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Pred
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vsak študent na
svojemza vaje;
2. M. Zorc,
R. Zorc-Pleskovič,
A. Milutinović-Živin: Histologija in embriologija;
Navodila
razvoj
po tednih
in mesecih; Teratologija.
delovnem
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pregleda
preparate
(2
škatli)
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Embriologija;
Stroške
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poškodbe
mikroskopa
ali
preparatov
mora
študent
povrniti
skladno z veljavnim
4. Antony L. Mescher: Junqueira's Basic Histology; The McGraw-Hill Companies,
cenikom.
Vaje
na Inštitutu za histologijo in embriologijo bodo potekale v skladu z varnostnimi
2021; 16th
Edition.
priporočili
NIJZ.
5. Predavanja.
6. Učno gradivo, ki je na voljo v spletni učilnici.
se mora
na vaje
vnaprej pripraviti in mora poznati obravnavano snov. Vodja vaj lahko od
5. Študent
Predvideni
študijski
rezultati
študenta, ki ni pripravljen na vaje in ki se neprimerno vede (npr. bere literaturo, ki ni neposredno
Znanje ins razumevanje:
povezana
predmetom), zahteva, da vaje zapusti. Snov teh vaj mora nato zagovarjati pri pedagoškem
Študent
pozna
funkcionalno
histologijo
ter z njo povezano izrazoslovje. Razume
delavcu. Uspešen
zagovor te vaje
je pogojinzaembriologijo
pristop k izpitu.
pojme, strukture in njihove medsebojne odnose, potrebne za razumevanje kliničnih stanj.
Uporaba: vaje potekajo po urniku. Za ponavljalne vaje veljajo ista določila, kot za redne vaje.
Ponavljalne
Študent pozna funkcionalno histologijo in embriologijo ter z njo povezano izrazoslovje. Razume
pojme, strukture in njihove medsebojne odnose, potrebne za razumevanje kliničnih stanj.
Refleksija:
Zna povezati pridobljeno teoretično znanje s prakso ter oboje kritično ovrednotiti.
Prenosljive spretnosti:
Zna povezovati in uporabljati domačo in tujo literaturo in druge vire, zbirati in interpretirati
podatke. Zna poročati (ustno in pisno), identificirati, analizirati in reševati probleme, povezane s
3
histologijo in embriologijo.

6. Način ocenjevanja in preverjanja znanj in veščin učne enote (sprotno in končno preverjanje znanja,
pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja)

6.1. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Študenti splošne medicine izdelajo seminarske naloge v poletnem semestru študijskega leta
2021/2022. Teme in navodila za izdelavo seminarskih nalog bodo objavljena sredi poletnega
semestra v času predavanj.
Za posamezno seminarsko nalogo se lahko prijavi 10 - 12 študentov splošne medicine.
Vsi študenti skupine morajo biti pripravljeni na seminar in odgovoriti na morebitna vprašanja.
Pripravljenost študenta/-ke je pogoj, da je seminar opravljen. Seminar se ocenjuje z opravil/ni
opravil.
Študenti splošne medicine morajo opraviti dva obvezna kolokvija, ki obsegata 30 vprašanj, od tega
do 10 vprašanj s slikovnim gradivom, in sicer:
• 1. kolokvij: splošna histologija
• 2. kolokvij: specialna histologija in embriologija
Uspešno opravljena kolokvija sta pogoj za pristop h končnemu preverjanju znanja. Študent kolokvija
opravi, če doseže skupno 36 točk ali več (60% ali več). V primeru, da doseže na kolokvijih 48 točk
ali več (80% ali več) je študent oproščen opravljanja pisnega dela izpita. Študent je oproščen
opravljanja pisnega dela izpita samo pri prvem opravljanju izpita.
6.2. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja
Pogoji za pristop k izpitu so prisotnost na vajah, seminarjih in na kolokvijih ter uspešno opravljen
seminar in kolokvija. Za vsako odsotnost od obveznega dela študija (vaje, seminarji, kolokviji) je
predložiti uradno opravičilo.
7. potrebno
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6.3. Končno preverjanje znanja in veščin
6.3.1. Izpitni testi obsegajo teoretični del (30 vprašanj izbirnega tipa) in slikovni del (prepoznava 30
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6.3.4. Na vpogled pisnih izdelkov se študenti prijavijo
4 pisno preko elektronske pošte ihe@mf.uni-lj.si
v roku 7 dni po kolokviju/izpitu. Prijavljeni študenti bodo preko elektronske pošte obveščeni o
terminu vpogleda. Pisni izdelki so na vpogled šele po zaključenih ustnih izpitih.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
• Vsak predmet ali vsebinski sklop mora imeti svoj učni načrt.
Prvi del – a. Podatki o učni enoti
• Pri izpolnjevanju točk 1–10 si pomagajte s predmetnikom Študijskega programa 2020.
• Če predmet ni uvrščen v modul, izpustite točko 1.
• Če predmet nima vsebinskih sklopov, izpustite točko 3.
• Točka 7: Izberite, ali gre za obvezni ali izbirni predmet.
• Točka 8: Označite lahko en, dva ali vse tri vertikalne stebre.
• Pojasnilo k točki 10 in 11: V tabelo vpišite število ur, ki so namenjene posamezni obliki pouka.
Ena kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta. Teh 30 ur (pri čemer ura predstavlja 45
minut) se razdeli v razmerju 1:1, in sicer 15 ur za organizirane oblike pouka in 15 ur za
individualno študijsko delo ter priprave na izpit, t.i. samostojno delo študenta. Ure se samodejno
seštejejo.
Drugi del – b. Vsebina, temeljni cilji, potek študija
• Točka 1: Pri oblikovanju seznamov kliničnih slik in kliničnih veščin si pomagajte s seznamov
Kliničnih slik in Kliničnih veščin, ki so del Predloga izboljšav in sprememb Študijskega
programa 2020.
• Točka 2: Pri pisanju si pomagajte s seznamom Temeljnih ciljev in splošnimi in specifičnimi
kompetencami, ki jih najdete v dokumentu z opisom predloga novega študijskega programa.
• Točka 6: Opišite tako sprotna kot tudi končna preverjanja znanja in navedite pogoje za pristop h
končnemu preverjanju znanja.

